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30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

 

 

31 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös 

ääntenlaskijoina. 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aho Anne ja Ala-Kantti Soile, jotka toimivat myös 

ääntenlaskijoina. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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32 § YHDISTELMÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN 

 

Tekn.ltk. 10.3.2021 § 19 

 

Karvian kunnan tukipalveluista kaksi työntekijää on irtisanoutunut; siivoustyöntekijä 

on irtisanoutunut tehtävästään 1.3.2021 alkaen, keittiötyöntekijä on irtisanoutunut 

tehtävistään eläköitymisen vuoksi 1.5.2021 alkaen. Tehtävien hoitaminen on 

järjestetty väliaikaisesti sijaisten avulla.  

Osana teknisen toimen organisaatiomuutosta on varauduttu siihen, että 

päiväkotilaajennuksen valmistuttua koko kunnanvirastossa toimii kaksi keittäjä-

siivoojaa, jotka hoitavat päiväkotiyksiköiden ruokien jakelun sekä siivoavat yhdessä 

koko kiinteistön. Organisaatiomuutosta suunniteltaessa otettiin alustavasti huomioon 

tukipalveluiden henkilöstön mahdolliset eläköitymiset sekä varauduttiin muuttamaan 

siivoustyöntekijöiden toimista yksi yhdistelmätyöntekijän toimeksi. Varsinainen tarve 

yhdistelmätyöntekijöille on vasta seuraavana syksynä, mutta tässä tilanteessa on 

hyödyksi etsiä avoinna oleviin työtehtäviin yhdistelmätyöntekijöitä, jotka 

päiväkotilaajennuksen valmistumiseen saakka toimivat tarpeen mukaan sovitetuissa 

työtehtävissä keittiö- ja siivouspalveluissa.   

Oheismateriaalina lautakunnalle työntekijöiden irtisanoutumisilmoitukset. 

VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden keittäjä-

siivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Kyseisten 

yhdistelmätyöntekijöiden työtehtävät liittyvät ensisijaisesti kunnanvirastossa toimivien 

yksiköiden keittiö- ja siivoustöihin.  

Aikataulusyistä työtehtävien haku tulee laittaa avoimeksi välittömästi. Työpaikkojen 

täyttäminen edellyttää kuitenkin kunnanhallituksen myöntämää täyttölupaa. Mikäli 

kunnanhallitus myöntää paikkoihin täyttöluvan, voi tekninen lautakunta tehdä 

työntekijävalinnan joko toiseen tai molempiin työtehtäviin, ja työtehtävien 

alkamisajankohta voidaan sovittaa parhaaksi katsotun aikataulun mukaisesti.  

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta päätti anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden keittäjä-

siivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Kyseisten 

yhdistelmätyöntekijöiden työtehtävät liittyvät ensisijaisesti kunnanvirastossa toimivien 

yksiköiden keittiö- ja siivoustöihin. Aikataulusyistä työtehtävien haku laitetaan 

avoimeksi välittömästi ja työpaikat täytetään, mikäli kunnanhallitus myöntää 

täyttöluvat.  

------------------------------------------------------------ 
Pöytäkirjamerkintä: Asiaa esittelemään oli kutsuttu kokoukseen tukipalveluesimies Terhi Patokoski, 

joka osallistui kokoukseen pykälän esittelyn ajan. Aikataulusyistä kokouksen käsittelyjärjestystä 

muutettiin siten, että tämä pykälä käsiteltiin ennen pykälää 16.  
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KH 29.3.2021 § 49 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

Kunnanhallitus päättää myöntää tekniselle lautakunnalle täyttöluvan kahden 

keittäjäsiivoustyöntekijän palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Kyseisten 

yhdistelmätyöntekijöiden työtehtävät liittyvät ensisijaisesti kunnanvirastossa 

toimivien yksiköiden keittiö- ja siivoustöihin. Aikataulusyistä työtehtävien haku 

laitetaan avoimeksi välittömästi ja työpaikat täytetään.  

PÄÄTÖS:  

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

------------------------------------------------------------------ 

 

32 §  

 

Yhdistelmätyöntekijöiden työpaikkahaku oli avoinna 22.3.-9.4.2021. Työpaikoista 

ilmoitettiin työvoimatoimiston sivuilla sekä kunnan kotisivuilla ja kunnan sosiaalisen 

median kanavissa. Hakuaikana vastaanotettiin yhteensä 13 hakemusta. Tekninen 

lautakunta käsitteli saapuneet hakemukset etäpalaverissa 9.4. ja kutsui hakijoista 

seitsemän (7) haastateltavaksi. Haastateltavaksi kutsuttiin 14.4. Minna Husu, Petra 

Huhtamaa, Miia Kaunisto ja Anette Simola sekä 15.4. Eija Nevala, Reetta Hiitti ja 

Taru Rahikainen.  

 

 

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää valita kaikkien työtehtävään hakeneiden joukosta kaksi 

henkilöä yhdistelmätyöntekijän työtehtävään. Tekninen lautakunta päättää valita myös 

kaksi varahenkilöä, mikäli valitut työntekijät eivät ota työpaikkaa vastaan.  

 

 

PÄÄTÖS: 

  

 Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jyrki Koivumäki esitti, että suoritetaan suljettu 

 lippuäänestys. 

 

 Lautakunta päätti suorittaa suljetun lippuäänestyksen, jossa valitaan kaksi (2) 

 yhdistelmätyöntekijää toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin sekä kaksi 

 varahenkilöä, mikäli valitut työntekijät eivät ota työpaikkaa vastaan. Vaalissa olivat 

 mukana kaikki työpaikkaa hakeneet henkilöt. 

  

 Ensimmäisellä äänestyskierroksella annettiin kaksi (2) ääntä, joilla valittiin 

 vakituiseen työsuhteeseen kaksi (2) yhdistelmätyöntekijää. Annetut äänet  
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 jakautuivat seuraavasti: Eija Nevala kahdeksan (8) ääntä, Petra Huhtamaa neljä (4) 

 ääntä ja Minna Husu neljä (4) ääntä. Äänten ollessa tasan, ratkaisee arpa. Näin ollen 

 suoritettiin vielä arvonta Petra Huhtamaan ja Minna Husun kesken. Arvonnassa 

 Minna Husu valikoitui toiseksi palkattavaksi yhdistelmätyöntekijäksi. 

  

 Toisella äänestyskierroksella valittiin kaksi (2) varahenkilöä. Äänet jakautuivat 

 seuraavasti: Petra Huhtamaa kahdeksan (8) ääntä, Miia Kaunisto neljä (4) ääntä, 

 Reetta Hiitti kaksi (2) ääntä, Johanna Karhelammi yksi (1) ääni ja Anette Simola yksi 

 (1) ääni. 

 

 Teknisen lautakunnan puheenjohtaja totesi, että yhdistelmätyöntekijöiksi (2) valitaan 

 Eija Nevala ja Minna Husu. Ensimmäiselle sijalle varahenkilöksi valitaan Petra 

 Huhtamaa ja toiselle sijalle varahenkilöksi valitaan Miia Kaunisto. 

 

 Mikäli valitut henkilöt eivät ota työtä vastaan, kokoontuu lautakunta tekemään 

 uuden päätöksen.  

 

 

  

 --------------------------------------------------------- 
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33 § KOKOUSKUTSUSSA MAINITSEMATTOMIEN ASIOIDEN OTTAMINEN 
KÄSITTELYYN / Lisämääräraha: Vesijohtomuutos Gunillantiellä, sähkö-
johdon sijoittaminen sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2021 

 

Kokouskutsun lähettämisen jälkeen on viranhaltijalähtöisesti valmisteltu 

kokousasioita, joita on lautakunnalle tuotu jo aiemmin alustavasti tiedoksi. 

 

 

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta ottaa käsittelyyn kokouskutsussa mainitsemattomat asiat: 

- lisämääräraha vesijohtomuutokseen Gunillantiellä 

- Sähköjohdon sijoittaminen 

- Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2021 

 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Tekninen lautakunta päätti ottaa käsittelyyn kokouskutsussa mainitsemattomat asiat: 

- lisämääräraha vesijohtomuutokseen Gunillantiellä 

- Sähköjohdon sijoittaminen 

- Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2021 
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34 § LISÄMÄÄRÄRAHA: VESIJOHTOMUUTOS GUNILLANTIELLÄ 

 

Karvian keskustan runkovesilinja on pääosin saneerattu viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Gunillantien ja Iltaruskonkadun väliseen maastoon on kuitenkin jäänyt vielä 

vanhaa linjaa, jonka ohittaminen olisi suoritettava mahdollisimman nopeasti. Vanha 

putki on himaniittia, jonka rikkoutuminen on vaarana, ja sen korjaaminen vaatii aina 

erikoisjärjestelyjä.  

Aluetaito Oy on tehnyt suunnitelman himaniittilinjan uusimiseksi. Uusi linja saataisiin 

vedettyä Gunillantien päässä olevien talojen pihojen läpi, hanketta olisi mahdollista 

sovittaa yhteen Vatajankosken kaapelitöiden kanssa. Näin kadun ja pihojen alueella 

saataisiin kaivutyöt suoritettua samalla kertaa. 

Runkovesilinjan saneerauksen yhteydessä vuonna 2012 on Kylä-Karviantie alitettu 

vesijohdolla, jota on nyt tarkoitus jatkaa Iltaruskonkadulle, ja sitä kautta turvata vesi-

huolto Iltaruskonkadun alkupään kiinteistöille.  

Tehtävien vesijohtomuutosten hinta-arvio ja suunnitelma oheismateriaalina lautakun-

nalle. Hankkeen kaivu- ja asennustöiden kustannusarvio on noin 10 000€, lisäksi 

hankkeeseen liittyy hallinnollisia kuluja suunnittelusta ja valvonnasta.  

 

 

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se anoo 

kunnanvaltuustolta 12 000€ lisämäärärahaa suunnitelmien mukaisiin 

vesijohtomuutostöihin. 

 

Tekninen lautakunta antaa vs. kunnanrakennusmestarille valtuudet edistää hanketta 

siten, että sen toteuttaminen on mahdollista samanaikaisesti Vatajankosken hankkeen 

kanssa, mikäli lisämääräraha myönnetään.  

  

 

 PÄÄTÖS: 

  

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se anoo kunnanvaltuustolta 

12 000€ lisämäärärahaa suunnitelmien mukaisiin vesijohtomuutostöihin. 

 

Tekninen lautakunta antaa vs. kunnanrakennusmestarille valtuudet edistää hanketta 

siten, että sen toteuttaminen on mahdollista samanaikaisesti Vatajankosken hankkeen 

kanssa, mikäli lisämääräraha myönnetään.  

 --------------------------------------------------------- 
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35 § SÄHKÖJOHDON SIJOITTAMINEN  

 

Vatajankosken Sähkö on saneeraamassa sekä pien- että keskijänniteilmajohtoja maa-

kaapeleiksi Karvian keskustan alueella noin 2,5km matkalta tulevan kesän aikana. Yh-

tiö on kuullut maanomistajia ja sopinut sähköjohdon sijoittamisesta kiinteistöjen alu-

eelle. Kiinteistön 230-405-10-23 alueella sähköjohdon sijoittamisesta kyseiseen sijain-

tiin ei ole päästy maanomistajan kanssa yhteisymmärrykseen. Vatajankoski on esittä-

nyt maanomistajalle maksettavaksi kertakorvausta, jota maanomistaja ei ole hyväksy-

nyt. Vatajankosken Sähkö on jättänyt Karvian kunnan tekniselle lautakunnalle hake-

muksen sähköjohdon sijoittamisesta kyseisen kiinteistön alueelle sekä anoo lupaa 

aloittaa työt ennen valitusajan päättymistä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 161§ mukaan ”kiinteistön omistaja ja haltija on velvolli-

nen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamal-

leen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttä-

västi ja kohtuullisin kustannuksin. - -  

Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittami-

sesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on 

kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. - -  

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun 

johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. ”  

Perusteina johdon sijoittamiselle kyseiselle alueelle on muun kunnallistekniikan si-

jainti samalla alueella, jolloin maanomistajalle ei kohdistu erillistä haittaa johdon si-

joittamisesta. Hakijan mukaan kaapelille ei ole löydetty vaihtoehtoista reittiä kysei-

sessä kohdassa, eikä Kylä-Karviantien reunaan sijoittaminen ole tiheän asutuksen 

vuoksi mahdollista.  

Oheismateriaalina lautakunnalle Vatajankosken hakemus asiaankuuluvine liitteineen. 

 

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Karvian kunnan rakennusvalvontaviranomaisena tekninen lautakunta päättää johdon 

sijoittamisesta kiinteistön 230-405-10-23 alueelle Vatajankosken Sähkön esityksen 

mukaisesti.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Karvian kunnan rakennusvalvontaviranomaisena tekninen lautakunta päätti johdon 

sijoittamisesta kiinteistön 230-405-10-23 alueelle Vatajankosken Sähkön esityksen 

mukaisesti.  

 

--------------------------------------------------------- 
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36 § TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.2021-31.3.2021  

 

Karvian kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seura-

taan ja siitä raportoidaan hallintokunnille neljännesvuosittain.  

Oheismateriaalina lautakunnalle käyttötalouden ja investointien talousarvion toteutu-

minen ajalla 1.1.-31.3.2021. 

 

 VS. KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 

1.1.-31.3.2021.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 

1.1.-31.3.2021.  
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37 § MUUT ASIAT 

 

1. Seuraava teknisen lautakunnan kokous sovittiin pidettäväksi 5.5.2021 
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38 § OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 

 
  
 

 

Karvian kunta 

Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 

22.4.2021 
Pykälät 

30 - 38 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 30, 31, 34, 36, 37 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 32, 33, 35 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykä-

lät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan 
ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät:  

 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 

on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-

nan jäsen 
Pykälät: 32, 33, 35 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Karvian kunta, tekninen lautakunta 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-

misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville: 27.4.2021         

Pöytäkirjanotteet on postitettu 27.4.2021 
 

                                                                                                      Tiedoksiantaja: 
 
 

VALITUSOSOITUS 
 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun-
nallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 

Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät:  

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Pykälät:  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 

PL 32 
20101 TURKU  

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

   

 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista han-

kinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoi-

kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää han-
kintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 

Pykälät: - 

Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 
Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 

Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

 
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
 

Oikaisuvaatimus-/vali-

tuskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puo-

lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luet-

tava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-/vali-

tusasiakirjojen toimit-

taminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-

tyksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikai-

suvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §: N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON 
YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA 
 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat-
kaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muu-
tosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 
15 §:n mukaisen kynnysarvon 1) 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen: 

 
I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyyty-

mätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi 
vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumis-
hakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai-
nen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä 
tehdystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asi-
assa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle 
myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedok-
sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie-
doksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuk-
sesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoita-
miseksi. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole 
hankintayksikön hallussa.  
 
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:  
- 60.000 € tavarat –ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat  
- 300.000 € erityiset palveluhankinnat 
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- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset 
 

Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  

 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Karvian kunta, tekninen lautakunta  
postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia 
käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla mark-
kinaoikeuteen. 

 
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen  

 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 
 
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankin-
taan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittely-
lupaa. Lupa on myönnettävä, jos:  
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; 
tai 
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian-
osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö 
on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. 
 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus-
osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 
 
 
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asi-
assa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle 
myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedok-
sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie-
doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 
 
Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimuk-

set ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä 
on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu hen-
kilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit-
taa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
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Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu-
tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vali-
tusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja ve-
toaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten 
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

 

Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii-

meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti-
päivää ei lasketa mukaan.  
 
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä 
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 

 
 

Valituskielto Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa 

hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.  
 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei 
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti. 

 
 
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

 
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitet-
tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on 
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimite-
taan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun 
osoitteeseen.  

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 
 

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh.  010 364 3300 
faksi 010 364 3314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 


